༼ང་ནི་ང་ཡིན༽ཞེས་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་གླེང་བ།
སྤྱིར་སྙན་ངག་ལ་འགྲེལ་བཤད་མི་མཁོ། ཡིན་ཡང་འདིར་དམིགས་བསལ་གྱིས་འགྲེལ་བ་ནི་སྙན་རྩོམ་འདིའི་༼རྒྱབ་ལྗོངས༽གླེང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ལས་
སྙན་ངག་སོགས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་ལ་མྱོང་རོལ་བྱེད་མི་ཤེས་པ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་མིན།
དེ་ཡང་༼ང་ནི་ང་ཡིན༽ཞེས་པའི་སྙན་རྩོམ་འདི་གསར་རྩོམ་བྱེད་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ནི། དུས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནའ་དེང་གཉིས་ཀ་དང་དོན་གྱི་ངོས་ནས་ཆོས་
སྲིད་གཉིས་ཀར་གཞིགས་ཏེ་བློས་བསླངས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་གངས་ཅན་པའི་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་བབ་དང་ཉིས་སྟོང་བཅུ་དགུ་ལོའི་སྐབས་
དོན་ཁ་ཤས་ལ་དམིགས་ནས་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན།
སྤྱིར་སྲོལ་རྒྱུན་གྱིས་བུད་མེད་ལ་བཟུང་བའི་བག་ཆགས་ངན་པ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་གསར་བའི་འདུ་ཤེས་སུའང་འདག་ཐབས་དཀའ་བར་གནས་པས་ན། བུད་མེད་
ནི་ད་ལྟའང་བཙན་གཡེམ་དང་དམར་གསོད་བྱེད་རྐྱང་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་འདུག དེའི་སྟབས་ཀྱིས་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ནས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་
ཞེས་པ་གླེང་ཐེངས་རེེ་རེར་སྐྱེས་པ་སྐོར་ཞིག་གི་སྙིང་རླུང་སྟོད་ལ་འཚང་ཡོང་བ་ནི་ཆུང་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན་ཁོ་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དང་། ཆེ་
ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ལུགས་དང་དུས་རབས་ཀྱི་འཕེལ་ཕྱོགས་ལ་བློ་ཁོག་ཡངས་མོས་བརྟག་ཅིང་མིག་རྒྱང་རིང་བས་དཔྱད་མ་ནུས་
པས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་མི་སྒེར་གྱི་ཉེན་ཚབས་ཙམ་ལས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཉེན་ཚབས་མ་མཐོང་བས་ཀྱང་ཡིན་སྲིད།
མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་དང་བསྟན་རྒྱམ་སོགས་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོས། བུད་མེད་ཀྱི་དར་རྒུད་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དར་རྒུད་དང་
མི་རིགས་ཤིག་གི་འཕེལ་འགྲིབ་ཡིན་པའི་དགོངས་དོན་གསལ་བོར་བཏོན་ཡོད། གལ་ཏེ་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱང་རིགས་པས་དཔྱད་དེ་ལག་ལེན་དངོས་ལ་
ཞུགས་བཟོད་ན་དགོངས་དོན་དེ་དག་ཚད་མ་ཡིན་མིན་ཐག་ཆོད་ངེས་ཡིན་ལ། གསུང་དེ་དག་ཀྱང་ཚད་མིན་འུད་ཤོབ་རེད་ཟེར་མཁན་ཡོད་ན་མི་དེ་རང་
ཉིད་འུད་ཤོབ་ལ་ཕྱོགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན།
ཉིས་སྟོང་བཅུ་དགུ་ལོའི་སྟོད་ལ་ཁྲི་འདུ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་སྔ་ཕྱིར་ཐེངས་གཉིས་ལ་བསྡུས་པའི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཐོས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་བོད་མོའི་ཁེ་དབང་ཐད་ཀྱི་འབོད་སྐད་ཐོག་མ་ཡིན་ན། དེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱིས་བརྩོན་ལེན་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་མ་ཟད། དུས་
རབས་ཀྱི་དགོངས་གཞི་དང་ཡང་མཐུན་པ་ཡིན།
གསང་སྔགས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བརྗོད་ན་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀ་གཙོ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བརྗོད་ནའང་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་གཙོ།
དེ་བཞིན་མི་རིགས་གང་དེའི་རིག་གནས་ཡུལ་སྲོལ་དར་རྒུད་ཀྱི་ངོས་ནས་བརྗོད་ནའང་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀར་རག་ལས་པ་ཡིན། དེ་ནི་སྲིད་པ་འཇིག་རྟེན་དང་
ཞི་བ་ཆོས་ལུགས་ཟུང་གི་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་བས་རིགས་རྒྱུད་ལ་ལྷད་ཞུགས་ཏེ་གཞན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པའང་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན་རང་རེའི་
ཕོ་མོ་ཟུང་ལ་རག་ལས་ཡོད། དགེ་ཆོས་མཆོག་གིས། བུད་མེད་ནི་རིགས་རྒྱུད་བཟང་བོ་བསྐྱེད་པའི་ཞིང་ས་ཡིན་གསུངས་པའི་ཤུགས་སུ་ཞིང་ས་ལེགས་པོ་སྐྱོང་
མཁན་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཚུལ་བསྟན་འདུག་ན་ཡང་། བློ་གྲོས་དམན་པ་དག་གིས་རང་གི་འདོད་ཞེན་གྱིས་གཏམ་ཕྱོགས་ཞེན་ཙམ་རེ་སྨྲ་བ་ལས་གཟུར་གནས་བློ་

ཡིས་དཔྱད་པའི་ནུས་པ་ཞན་པའི་རྟགས་སུ་འཁུམ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉིས་སྟོང་བཅུ་དགུ་ལོར་ཁམས་སུ་བུད་མེད་ཅིག་དམར་གསོད་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་དེ་
ལ་བཟུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་ལས་རྟོགས་ཐུབ། སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་མཁན་དག་གིས་རྒྱུད་ན་སྐྱབས་འགྲོ་ཡོད་ཟེར་ན་ཡང་ནང་ཆོས་དང་དངོས་འགལ་ཡིན་
ཏེ། དམར་གསོད་ནི་སྲོག་གཅོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་བྱེད་པ་ནི་བུད་མེད་གང་དེའི་གསང་ལམ་གྱི་ཤ་སྐྱི་གཏེད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི་ཡི་རྩིས་ཐང་འཕྲོག་ཅིང་སེམས་ཀྱི་བདེ་
ཐང་གཏོར་བ་ཡིན། ཡང་ན་ཚེ་སྲོག་མེ་ཏོག་བཞིན་སྨིན་ཡོང་བའི་བུ་མོ་ཞིག་གི་མ་འོངས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩད་པ་བྲེགས་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐེངས་གཅིག་
གི་འདོད་པས་ཁོ་མོའི་ཚེ་གང་གི་ལས་དབང་ངན་པར་ལྟུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་མི་ཡི་རྩིས་ཐང་ཤོར་ཏེ་བྲན་གཤིས་ཇེ་མཐུག་དང་འཁོས་ཇེ་ཆུང་
དུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན། དྲག་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དག་གིས་སྐྱབས་གསུམ་སྲོག་ལྟར་བརྩི་ཟེར་ན་ཡང་བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་བྱེད་པ་ནི་སྐྱབས་གསུམ་དང་
དངོས་འགལ་ཡིན་ཏེ། བཙན་གཡེམ་ནི་ལོག་གཡེམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
སྙན་རྩོམ་ཁྲོད་ཀྱི “ང་”ནི་བོད་མོ་སྤྱིའི་བསྡུས་གཟུགས་ཡིན་ལ། ཐོབ་ཐང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི“ང་”ཡིས་གནའ་དུས་ཀྱི་མ་རྒྱུད་སྤྱི་ཚོགས་ཉམས་པ་
ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བརྒྱུད་འོང་བའི་གནས་ཚུལ་དངོས་དང་། ཡང་ན་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་དང་ད་ལྟའི་སྐབས་དོན་ཞིག་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་
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Commentary on the background of the poem “I am who I am”
Generally speaking, poetry does not need to be explained. But this particular commentary is intended
to give introduction to the background of the poem, rather than to explain the artistry of the poem itself
or unknowable literary feelings.
Regarding the background of the poem “I am who I am,” its timespan ranges from ancient to contemporary periods while its meaning rests upon both politics and religion. Additionally, the poem was written
specifically in response to the current social conditions of Tibetans living on the plateau and some key
events that occurred in 2019.
The stereotypes of women left in traditional society have not been removed in modern society. Women
are still regarded as the targets of rape and mutilation, and this kind of behavior is rationalized. Therefore, no matter where the topic of gender equality is concerned, it will cause some males to feel resentment and anger. From a small point of view, they are not confident in themselves, but from a broader
point of view, they are not able to use an open mind and attitude to see world norms and the direction
of development in these times.
Many well-known Tibetan scholars such as Gedun Chopel and Ocean of Wisdom have said that the

status of women reflects the rise and fall of a nation, and the development of a people. If our society can
also analyze and put into practice what is rational, we can identify whether such thoughts and discourses are valid and reasonable. And if there are those who consider such reasonable thought to be nonsense, they will be only nonsensical themselves.
In 2019, Chengdu hosted two successive conferences during which women’s voices were featured. If this
is the first articulation of women’s rights and interests in Tibetan society, it is not only in line with the
direction of a national struggle, but also in line with the fundamental vision of an entire era.
As in Tantric Buddhism, in which the importance of combining wisdom (ཤིས་རབ་) and method (ཐབས་) is
emphasized, in worldly life, both parents are important to a family. In this way, the development of a
nation also depends on men and women, which is following the rules and norms of the secular world
and religion. Therefore, we can say that the loss of our cultural integrity and strength as a people we
are facing now is related to both men and women. Gedun Choepel stated that women are the land that
gives birth to good people, and as a corollary, that men should be the guardians of this land. However, there are narrow and shallow people who take this sentence out of context. For example, from the
murder of a woman in Kham in 2019, one can see and discern societal attitudes. Although those who
harm living beings claim that Dharma lives in their heart, their behavior contradicts Buddhist teachings
-- killing is killing.
Rape is not only the forced penetration of a woman, but also the tearing away of a woman’s sense of
worth, something that can destroy one’s sense of well-being and mental health. For a girl who blooms
like a flower, rape undoubtedly extinguishes the fire of hope for the future. Your satisfying lust one time
is enough to make her fall into an abyss. She will lose her dignity and live a life of diminishing sense of
self-worth. Regardless of how sexually violent people justify their commitment to the Dharma, rape of
women is a violation of the Dharma -- rape is sexual misconduct.
The “I” in this poem is the essence of all Tibetan women. It concerns the reality experienced by these
variations on the “I” in the process of the decline from ancient matriarchal societies to today, or, it is like
a description of previous history and the facts of today. Therefore, while this poem is a work of art, it is
also a work of feminist thought.
Commentary translated by Jusal Drolma.

